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עמדת ארגוני החולים בנוגע להוצאת תרופות מהשב"ן – לקראת הדיון ב82//-
בוועדת עבודה ,רווחה ובריאות





בשבועהבאאמורלהיכנסלתוקפוחוזרמשרדהבריאותלקופותהחוליםהקובעכללים חדשיםלהכללתתרופותבשב"ן
השוללים באופן גורף את זכות החולים לבחור בקו הטיפולי המועדף עליהם ועדיין ליהנות מהאפשרות לקבל תרופות
בהנחה ניכרת .החוזר הבעייתי לא פורסם בציבור טרם סיכומו ולא התנהל כל דיון עם ארגוני החולים ,כדילהבהיראת
הבעיותהצפויותמיישומומחדולפתוראתהבעיותהקיימותלכאורהבמצבהקייםבאופןשלאיפגעבזכויותהחולים.
החוזריביאלפגיעהחמורהבחוליםשכןיגדילבאופןמשמעותיביותראתהנטלהכספיעלהחוליםברכישתתרופות.
משרד הבריאות יצר מערך סינון המוציא באופן גורף מהשב"ן עשרות תרופות .אכן ,חלק מהן יתכן ויאושרו בדיעבד,
אך המדובר בהליך אישור פרטני ,מסורבל ,ללא כללים ברורים ובשיקול דעת בלתי מוגבל לאגף קופו"ח במשרד
הבריאות.

תרופה בסל בהתוויה המתאימה רק לחלק מהחולים במחלה מסוימת
מצב קיים–התקציב,ההולךוקטן,שלהסל,מחייבאתועדתהסללקבועמגבלותהמיועדותלצמצםאתמספרהחולים
הזכאיםלתרופהבסלכךשלאתהיהגלישהמעברלתקציבהעומדלרשותהוועדה.(הגבלותכגוןגיל,מספרילדים,שנים
מתחילתהמחלה,ערכימינימוםשלבדיקותמסויימותוכו') ."התוויות כלכליות"אלו מצמצמות בעשרות אחוזים את
היקףהחוליםהזכאילתרופהבסל,לעומתההתוויההמקוריתבהנרשמההתרופה.
מה קובע החוזר ?תרופההנמצאתבסל,לאתמצאבשב"ן.כלומר,חולים שההתוויה הכלכלית הוציאה אותם ממעגל
הזכאיםבסל,אךזקוקיםלתרופה,לאיוכלוליהנותמהתרופהבמחירמופחתבשב"ןוישלמואתמחירההמלא.

תרופה בסל למחלה מסוימת ,על אף שמשמשת לריפוי מחלות נוספות
מצב קיים–עקבאילוציםתקציביים,ישתרופותשנכנסולסלבהתוויהלטיפולבמחלהמסוימת,עלאףשהןמשמשות
לטיפולבמחלותנוספות( כגוןתרופהלכאבנאורופטיהמשמשתגםלטיפולבחוליםבפיברומיאלגיה).
מה קובע החוזר ? איסורגורףלכלול בתוכניות השב"ן תרופות הכלולות בסל. כלחולהשאינונמצאבהתוויתהתרופה
שבסל,אךמשתמשבתרופה,יצטרךלשלםעליהמחירמלאבמקוםמחירמופחתבשב"ן

שימוש בתרופות בהתוויה בסל מחייב לעבור " מסלול מכשולים" ארוך
מצב קיים-במקריםמסוימים,בשלהאילוציםהתקציביים,התרופהשבסלהיאהחלופההנחותה,אךהזולהיותר.רק
אחרישהטיפולבחולהבתרופהאחרתשבסל"נכשל"אוחלה הידרדרותבמצבו,הואיהאזכאילקבלתרופה"מתקדמת
יותר"במסגרתהסל.תרופהזועומדתלרשותובשב"ןללאכלתנאיםמקדימים
מה קובע החוזר ? חובהעלהחוליםלעבוראתהשלביםהמקדימיםאחרתלאיוכלולרכושאתהתרופהבשב"ן,וייאלצו
לרכושאותהבאופןפרטיבמחירמלא.

בחירת תרופת "מקור" כאשר הקופה כוללת בסל תרופה גנרית
מצב קיים – במקרים רבים מספקות קופות החולים במסגרת הסל,אתהתרופה הגנרית,כאשרהיאאחת מתוך מספר
אפשרויות.חוליםשהתרופההגנריתאינהמתאימהלהםבשלתופעותלוואיקלותרגישותקלהאונוחותשימוש,יכולים
לרכושתרופותאתיות,אוחלופותיקרותיותרבאמצעותהשב"ן.
מה קובע החוזר ? חלאיסורגורףלכלולבתוכניתהשב"ןתרופותאתיותאוחלופותיקרותכאשרהתרופההגנריתאו
החלופההזולהכלולהבסל.

הנחה של  80%-00%לתרופות שלא בסל
מצב קיים – הקופהמגיעה להסדריהנחה עםחברותהתרופותלרכישתתרופותשאינןכלולותבסל,בשיעורשל31%-
01%מהתעריפון.חלקגדולמההנחהזומועברלמבוטחיםוהתרופהנמכרתלהםבמחירמוזלבשב"ן–בד"כ.27%
מה קובע החוזר ? החוזר מגביל את מספר התרופות בשב"ןשהקופה תספק תמורת הנחה קטנה מ - 71% .משמעותו
שהקופה תהא חייבת לספק תרופות אלה בהנחה של  71%(ולא  .)37%מצב זה מחייב את הקופות לממן את הגדלת
ההנחהועלוללהביאלהחלטתהקופותלהוצאתתרופותאלהמהשב"ן,שכןאיןלקופותמקורלמימוןהנחהזו.

פגיעה בחולים המבוטחים בשב"ן שאין להם אפשרות לרכוש פוליסת ביטוח אחרת
מצב קיים – לחוליםהמבוטחיםכיוםבמסגרתהשב"ן, איןאפשרותלרכושפוליסתביטוחפרטיתשכןחברותהביטוח
לאמאפשרותלחוליםלהצטרףלתוכניותיהם.

מה קובע החוזר ?  -החלטת משרד הבריאו ת  לפגוע בזכויות הקיימות  משמעותה כי החולים יישארו ללא אפשרות
לרכושביטוחבמצביםהמפורטיםבחוזרואפשרותזותעמודרקלבריאיםשירכשופוליסתביטוחפרטית.המפקחעל
הביטוח,לאפוגעבזכויותבפוליסותקיימותבשוםהחלטהכזו,וקבלתהכתובבחוזר,משמעותושמשרדהבריאותיכול
בכלרגעלפגועבזכויותהקיימותשלהמבוטחיםבשב"ן.

הצעתנו – להקפיא את יישום החוזר עד למיצוי ההליכים ולפעול כלהלן:
 קביעהכילמשרדהבריאותאיןסמכותלפגועבזכויותהמבוטחיםבשב"ןללא דיון ציבוריואישורשלוועדת
העבודהרווחהובריאות.
 קבלתפרוטמלאשלכלהבעיותהקיימותבמצבהקייםמנקודתמבטשלמשרדהבריאות.
 הקמתצוותמשותףשלמשרדהבריאות,קופותהחוליםוארגוניהחוליםעלמנתלמצואפתרוןלבעיותהנ"ל
מבלי לפגוע בחוליםומבלי"לשפוךאתהמיםעםהתינוק".
 לקבועכלליםספציפייםופרטנייםבהתאםלכלבעיה(בניגודלהנחיותהגורפותבחוזר).
 כדוגמא ,פתרון אפשרי הוא כי בעת הפקת תרופה הכלולה בשב"ן תתווסף במרשם הערה ,המפרטת את
האלטרנטיבההחילופיתהקיימתבסל.הערהזותציגבפניהחולהאתהאפשרויותהעומדותבפניוותאפשרלו
להחליטולבחורמביניהןאתזוהמועדפתעליו.

אנוקוראיםלכם  לאלאפשרמהלכיםחדצדדיםאשרפוגעיםבצורהקשהבציבורהחוליםבמדינת
ישראל.


בברכה,

האגודהלזכויותהחולה

האגודההישראליתלסוכרת

עמותתפרקינסוןבישראל

info@patients-rights.org

eli7@sukeret.co.il

amirkarmin@gmail.com
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amotat_c@netvision.net.il

office@alz-emda.org.il

mgissin@gmail.com
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